THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH – RINH QUÀ SIÊU ĐỈNH
1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc
2. Hình thức khuyến mại: quay số trực tuyến; quay số hàng tháng, cuối kỳ; hoàn tiền; miễn phí
dịch vụ
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 23/06/2022 đến hết 22/09/2022
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: sản phẩm tiền gửi/tiết kiệm, tài khoản thanh toán, dịch vụ tại
quầy, Sacombank eBanking (Internet Banking, Mobile Banking), Sacombank Pay, thẻ.
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt, giải thưởng hiện vật
6. Áp dụng đối với: tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều kiện.
7. Cơ cấu giải thưởng: tổng số lượng giải thưởng là 562.695 giải với tổng giá trị giải thưởng là
39.724.400.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)
STT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Trị giá (đồng)

TỔNG

Số giải

Thành tiền (đồng)

562.695

35.121.000.000

531.532

26.161.000.000

I

Quay số trực tuyến

1

Giải 30.000 đồng

Tiền mặt – 30.000 đồng

30.000

389.200

11.676.000.000

2

Giải 50.000 đồng

Tiền mặt – 50.000 đồng

50.000

112.100

5.605.000.000

3

Giải 100.000 đồng

Tiền mặt – 100.000 đồng

100.000

22.760

2.276.000.000

4

Giải 500.000 đồng

Tiền mặt – 500.000 đồng

500.000

3.920

1.960.000.000

5

Giải 1.000.000 đồng

Tiền mặt – 1.000.000 đồng

1.000.000

2.460

2.460.000.000

6

Giải 2.000.000 đồng

Tiền mặt – 2.000.000 đồng

2.000.000

1.092

2.184.000.000

264

3.420.000.000

30.000.000

39

1.170.000.000

10.000.000

225

2.250.000.000

899

5.540.000.000

1.500.000.000

1

1.500.000.000

100.000.000

11

1.100.000.000

40.000.000

29

1.160.000.000

10.000.000

58

580.000.000

II

Quay số điện tử hàng
tháng
Smart Tivi khung tranh the

1

Giải Nhất Tháng

Frame Qled Samsung 4K
55 inch QA55LS03B

2
III

Giải khuyến khích

Voucher du lịch Vietravel

Tháng

trong và ngoài nước

Quay số điện tử cuối
kỳ

1

Giải đặc biệt

Xe ô tô Mercedes C180

2

Giải Nhất

Thẻ tiết kiệm
Điện thoại Samsung

3

Giải nhì

Galaxy Z Fold 3 5G 256
GB

4

Giải ba

Máy tính bảng Samsung
Galaxy Tab S7 64GB

1

Vali du lịch cao cấp

5

Giải khuyến khích

IV

Hoàn tiền, ưu đãi phí

1

Tài khoản thanh toán

Tiền mặt – 39.000 đồng

2

Thẻ

Tiền mặt

Đặt dịch vụ trực

Tiền mặt – hoàn 50%, tối

tuyến

đa 200.000 đồng

3
4

Sacombank

1.500.000

39.000

800

1.200.000.000

30.000

4.603.400.000

27.600

1.076.400.000
3.027.000.000

200.000

2.400

Miễn phí chuyển tiền

480.000.000
20.000.000

quốc tế
8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:
A. QUAY SỐ TRỰC TUYẾN; QUAY SỐ HÀNG THÁNG, CUỐI KỲ

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương
trình khuyến mại:
8.1.1 Quay số trực tuyến:
a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm kênh tại quầy và trực tuyến:
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượt quay số trực tuyến khách hàng nhận:
+ Khách hàng gửi tiết kiệm VND kênh tại quầy và trực tuyến có kỳ hạn từ 1- 36 tháng, mức
gửi tối thiểu 50 triệu đồng (không bao gồm tiết kiệm Tích tài/ Tích góp, tiền gửi Tương lai,
tiết kiệm Phù Đổng, tiết kiệm có kỳ hạn ngày) sẽ được cấp lượt quay để tham gia quay số
trực tuyến.
+ Lãi suất tiền gửi/ tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại áp dụng bằng khung lãi suất
huy động hiện hành của Sacombank. Đối với các kỳ hạn huy động dưới 6 tháng, nếu lãi
suất huy động trên khung lãi suất lớn hơn 3.8%/năm thì không được tham gia chương trình
khuyến mại.
+ Công thức tính lượt quay khách hàng nhận (chỉ lấy phần nguyên, không làm tròn số,
không giới hạn số lượt quay cấp cho khách hàng): Số lượt quay = số tiền gửi / 50 triệu đồng

b. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượt quay số trực tuyến khách hàng cá nhân:
+ Khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy có thu phí (quy đổi) ≥ 50.000đ (lấy phần nguyên
không làm tròn số, không giới hạn số lượt trên mỗi khách hàng)
Số lượt quay =

Số phí thu được
50.000

+ Khách hàng sử dụng dịch vụ Thanh toán Quốc tế tại quầy có thu phí (quy đổi) ≥ 50.000đ
(lấy phần nguyên không làm tròn số, không giới hạn số lượt trên mỗi khách hàng)
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Số lượt quay =

Số phí thu được
50.000

X2

c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking, Sacombank Pay
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượt quay số trực tuyến khách hàng nhận:
+ Đăng ký dịch vụ Sacombank eBanking = 05 lượt. Mỗi khách hàng được 05 lượt. Mỗi
khách hàng chỉ được đăng ký một (01) tài khoản Sacombank eBanking.
+ Đăng nhập lần đầu dịch vụ Sacombank eBanking = 05 lượt. Mỗi khách hàng được 05
lượt.
+ Thực hiện thành công một giao dịch qua Sacombank eBanking hoặc Sacombank Pay từ
2.000.000 đồng, ngoại trừ các giao dịch tất toán tiền gửi/tiền vay, hoàn trả/điều chỉnh lệnh
chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua hộ vé số = 1 lượt. Mỗi giao dịch được 01 lượt. Không
giới hạn số lượt trên mỗi khách hàng.

8.1.2 Quay số điện tử hàng tháng, cuối kỳ:
a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm kênh tại quầy và trực tuyến:
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượng mã dự thưởng (MDT) khách hàng nhận:
+ Khách hàng gửi tiết kiệm VND kênh tại quầy và trực tuyến có kỳ hạn từ 1- 36 tháng, mức
gửi tối thiểu 50 triệu đồng (không bao gồm tiết kiệm Tích tài/ Tích góp, tiền gửi Tương lai,
tiết kiệm Phù Đổng, tiết kiệm có kỳ hạn ngày) sẽ được cấp MDT để tham gia quay số.
+ Lãi suất tiền gửi/ tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại áp dụng bằng khung lãi suất
huy động hiện hành của Sacombank. Đối với các kỳ hạn huy động dưới 6 tháng, nếu lãi
suất huy động trên khung lãi suất lớn hơn 3.8%/năm thì không được tham gia chương trình
khuyến mại.
+ Các thẻ tiết kiệm tham gia chương trình nếu rút trước hạn sẽ không được tham gia quay
số hàng tháng/ cuối kỳ.
+ Công thức tính số MDT khách hàng nhận (chỉ lấy phần nguyên, không làm tròn số):
Số MDT = (số tiền gửi /50 triệu đồng) x kỳ hạn gửi (tháng)

b. Đối với khác hàng mở tài khoản thanh toán
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượng MDT Khách hàng nhận:
+ Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán tại quầy, trực tuyến trong thời gian diễn ra
chương trình. Mỗi tài khoản thanh toán mở mới, Khách hàng được cấp một mã dự thưởng.
+ Khách hàng đã có tài khoản thanh toán in-active (định nghĩa tài khoản thanh toán inacive: là tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 12 tháng trở lên tính đến ngày
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triển khai chương trình) phát sinh giao dịch rút/chuyển khoản/nộp tiền mặt trong thời gian
diễn ra chương trình. Mỗi tài khoản thanh toán in-active phát sinh giao dịch lại thỏa điều
kiện, Khách hàng được cấp một mã dự thưởng
c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy:
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượng MDT khách hàng nhận:
+ Khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy có thu phí (quy đổi) ≥ 50.000đ (lấy phần nguyên
không làm tròn số, không giới hạn số lượt trên mỗi khách hàng)
Số MDT =

Số phí thu được
50.000

+ Khách hàng sử dụng dịch vụ Thanh toán Quốc tế tại quầy có thu phí (quy đổi) ≥ 50.000đ
(lấy phần nguyên không làm tròn số, không giới hạn số lượt trên mỗi khách hàng)
Số MDT =

Số phí thu được
50.000

X2

d. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking, Sacombank Pay
-

Điều kiện tham gia và cách tính số lượng MDT khách hàng nhận:
+ Đăng ký dịch vụ Sacombank eBanking = 01 MDT. Mỗi khách hàng được 01 MDT. Mỗi
khách hàng chỉ được đăng ký một (01) tài khoản Sacombank eBanking.
+ Đăng nhập lần đầu dịch vụ Sacombank eBanking = 01 MDT. Mỗi khách hàng được 01
MDT.
+ Thực hiện thành công năm (05) giao dịch qua Sacombank eBanking hoặc Sacombank
Pay từ 2.000.000 đồng, ngoại trừ các giao dịch tất toán tiền gửi/tiền vay, hoàn trả/điều
chỉnh lệnh chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua hộ vé số = 1 MDT. Mỗi 05 giao dịch được
01 MDT. Không giới hạn số MDT trên mỗi khách hàng.

e. Điều kiện tham gia
Khách hàng tham gia chương trình theo các điều kiện nêu trên để tích lũy mã dự thưởng,
khách hàng sẽ được tham gia quay số xác định trúng thưởng hàng tháng và cuối kỳ khi tích
lũy đủ số lượng mã dự thưởng quy định như sau:
Đợt quay số
Hàng tháng

Tích lũy mã dự thưởng (bao gồm các sản phẩm dịch vụ)
Khách hàng tích lũy đủ từ 5 mã dự thưởng trở lên / kỳ.
Giải đặc biệt: Khách hàng tích lũy đủ từ 30 mã dự thưởng trở lên trong

Cuối kỳ

thời gian diễn ra chương trình.
Giải Nhất: Khách hàng tích lũy đủ từ 20 mã dự thưởng trở lên trong
thời gian diễn ra chương trình.
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Giải Nhì, Giải Ba, Giải khuyến khích: Khách hàng tích lũy đủ từ 10 mã
dự thưởng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình.
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định giải thưởng:
8.2.1 Quay số trực tuyến:
-

Khách hàng tiền gửi, sử dụng dịch vụ tại quầy có thu phí, đăng ký, đăng nhập eBanking lần
đầu, giao dịch thỏa điều kiện vào ngày T, sẽ được cộng lượt quay số trực tuyến vào tài
khoản chương trình của khách hàng vào ngày T+1. Khách hàng có thể vào mục Khuyến
mãi của ứng dụng Sacombank Pay hoặc ứng dụng Sacombank mBanking hoặc truy cập
website chương trình tại: https://khachhang.sacombank.com/ctkm-khamphahanhtrinh để
kiểm tra lượt tích lũy và quay số.

-

Khách hàng thỏa điều kiện ngày T sẽ được Sacombank gửi tin báo qua ứng dụng
Sacombank Pay /email thông báo đến khách hàng trong vòng 1 ngày kể từ ngày khách
hàng thỏa điều kiện chương trình.

-

Nội dung tin báo/email có dạng: “Sacombank chúc mừng Quý khách hàng thỏa điều kiện
tham gia CTKM KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH - RINH QUÀ SIÊU ĐỈNH. Truy cập Quay số trực
tuyến tại mục KHUYẾN MẠI trên ứng dụng Sacombank Pay, Sacombank mBanking hoặc
https://khachhang.sacombank.com/ctkm-khamphahanhtrinh để có cơ hội nhận tiền mặt lên
đến 2 triệu đồng hoặc truy cập https://khachhangthanthiet.sacombank.com để xem mã dự
thưởng quay số hàng tháng, cuối kỳ. Chi tiết liên hệ 1900 5555 88’’.

8.2.2 Quay số điện tử hàng tháng, cuối kỳ:
-

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến, mở mới tài khoản thanh toán, đã có tài
khoản thanh toán đã lâu không giao dịch phát sinh giao dịch trở lại, sử dụng dịch vụ tại
quầy, sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking, Sacombank Pay thỏa điều kiện của chương
trình khuyến mại sẽ được Sacombank cấp mã dự thưởng để tham gia quay số điện tử hàng
tháng cuối kỳ.

-

Khách hàng thỏa điều kiện ngày T sẽ được Sacombank gửi tin báo qua ứng dụng
Sacombank Pay /email thông báo đến khách hàng trong vòng 1 ngày kể từ ngày khách
hàng thỏa điều kiện chương trình. Mã dự thưởng sẽ được Sacombank thông báo trên trang
khách hàng thân thiết của Sacombank (https://khachhangthanthiet.sacombank.com) vào
thứ 2 hàng tuần đối với các mã dự thưởng được phát hành từ thứ 2 đến chủ nhật của tuần
trước đó.

-

Nội dung tin báo/email có dạng: “Sacombank chúc mừng Quý khách hàng thỏa điều kiện
tham gia CTKM KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH - RINH QUÀ SIÊU ĐỈNH. Truy cập Quay số trực
tuyến tại mục KHUYẾN MẠI trên ứng dụng Sacombank Pay, Sacombank mBanking hoặc
https://khachhang.sacombank.com/ctkm-khamphahanhtrinh để có cơ hội nhận tiền mặt lên
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đến 2 triệu đồng hoặc truy cập https://khachhangthanthiet.sacombank.com để xem mã dự
thưởng quay số hàng tháng, cuối kỳ. Chi tiết liên hệ 1900 5555 88’’.
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
8.3.1 Quay số trực tuyến:
-

Bằng chứng xác định giải thưởng là các lượt quay của khách hàng thỏa điều kiện chương
trình được Sacombank cấp tự động để quay số trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay,
Sacombank

mBanking

và

trang:

https://khachhang.sacombank.com/ctkm-

khamphahanhtrinh
-

Không giới hạn số lượt quay số trực tuyến cấp cho khách hàng thỏa điều kiện, tùy thuộc
vào số lượng khách hàng/giao dịch thực tế phát sinh trong chương trình.

-

Kết quả trúng thưởng của khách hàng được lưu trên hệ thống, khách hàng có thể truy cập
vào

ứng

dụng

Sacombank

Pay,

Sacombank

mBanking

và

trang:

https://khachhang.sacombank.com/ctkm-khamphahanhtrinh để xem kết quả.
-

Số lượng giải thưởng của chương trình, số lượng giải khách hàng quay trúng, số lượng giải
còn lại được cập nhật liên tục tại thời điểm khách hàng truy cập trang web và hiển thị công
khai để khách hàng có thể tra cứu thông tin.

8.3.2 Quay số điện tử hàng tháng, cuối kỳ:
a. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm kênh tại quầy và trực tuyến:
-

Sacombank phát hành 5.000.000 mã dự thưởng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, trong
đó (i) tiết kiệm tại quầy là 4.300.000 số có mã số từ 0000001 đến 1000000 với các sêri A,
B, C, D và P; (ii) tiết kiệm trực tuyến là 700.000 số có mã số 0000001 đến 0700000 với sê ri
I. Ví dụ: A0123456, B0123456, C0123456, D003456, I0123456.

b. Đối với khác hàng mở tài khoản thanh toán
-

Đối với Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán tại quầy, trực tuyến: Sacombank phát
hành 300.000 mã dự thưởng dành cho Khách hàng có mã số từ 0000001 đến 0300000 với
sêri E. Ví dụ: E0000001

-

Đối với Khách hàng có tài khoản thanh toán in-active giao dịch lại: Sacombank phát hành
100.000 mã dự thưởng dành cho Khách hàng có mã số từ 0000001 đến 0100000 với sêri
F. Ví dụ F0000001

c. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại quầy
-

Sacombank phát hành 2.000.000 mã dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại
quầy, mã số từ 0000001 đến 1000000 với các sêri G và H. Ví dụ: G0123456, H0123456.

d. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking, Sacombank Pay
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-

Sacombank phát hành 5.000.000 mã dự thưởng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ
Sacombank eBanking, Sacombank Pay, mã số từ 0000001 đến 1000000 với các sêri K, L,
M, N, O. Ví dụ: K0123456, L0123456, M0123456, N0123456, O0123456

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng
8.4.1 Quay số trực tuyến:
a. Thời gian, địa điểm xác định trúng thưởng:
-

Thời gian bắt đầu vào chương trình quay số may mắn trực tuyến từ 24/06/2022 đến hết
23/09/2022.

-

Sau khi nhận được thông báo Sacombank đã gửi qua tin báo/email hoặc thông tin trên web
khách hàng thân thiết của Sacombank, khách hàng cần thực hiện các bước sau để tham
gia:
 Vào mục Khuyến mãi của ứng dụng Sacombank Pay hoặc ứng dụng Sacombank
mBanking hoặc truy cập website chương trình tại:
https://khachhang.sacombank.com/ctkm-khamphahanhtrinh
 Nhập đúng 02 thông tin: (i) Tên đăng nhập: Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công
dân/ Hộ chiếu; (ii) Mật khẩu: Số điện thoại. Tất cả thông tin này đều là thông tin khách
hàng đã đăng ký với Sacombank (trường hợp thông tin khách hàng không đầy đủ hoặc
có thay đổi, khách hàng phải liên hệ Sacombank để cập nhật thông tin).
 Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị vòng quay may mắn để khách hàng xem. Để
quay số, khách hàng chọn bấm chuột vào nút quay. Mỗi lượt chỉ được quay 01 (một) lần
duy nhất, khách hàng có nhiều lượt sẽ được quay nhiều lần.

b. Khách hàng đăng nhập vào chương trình quay số có thể xem các thông tin gồm:
-

Tổng số lượt của chính khách hàng đang tham gia vòng quay may mắn.

-

Số lượt khách hàng đã quay và số lượt còn lại chưa sử dụng của khách hàng.

-

Thông tin số lượng giải thưởng còn lại của toàn chương trình.

c. Cách thức xác định trúng thưởng: khi khách hàng bấm chọn quay số, phần mềm tự động
sẽ xác định ngẫu nhiên 01 trong 07 trường hợp (6 giải trúng thưởng hoặc không trúng
thường).
d. Nội dung kết quả mở quay số trực tuyến: Giải thưởng sẽ được xác định ngay tại thời điểm
sau khi khách hàng kết thúc lượt quay, cụ thể như sau:
Mô tả giải thưởng

Hình ảnh minh họa
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Khách hàng không trúng thưởng

Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
30.000 đồng

Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
50.000 đồng

Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
100.000 đồng

Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
500.000 đồng

Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
1.000.000 đồng
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Khách hàng trúng thưởng giải trị giá
2.000.000 đồng

8.4.2 Quay số điện tử hàng tháng, cuối kỳ:
-

Thời gian xác định trúng thưởng và cơ cấu giải thưởng hàng tháng, cuối kỳ như sau:
Khách hàng tham gia quay số trúng
Đợt quay số

Thời gian

thưởng (dựa trên thời gian khách hàng

Số lượng giải thưởng

quay số

giao dịch đạt điều kiện cấp mã dự

quay số

thưởng)
Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều 13 giải Nhất tháng, 75
29/07/2022

kiện tham gia chương trình khuyến giải
mại từ 23/06 đến hết 22/07/2022

Khuyến

khích

tháng

Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều 13 giải Nhất tháng, 75
Hàng tháng

30/08/2022

kiện tham gia chương trình khuyến giải
mại từ 23/07 đến hết 22/08/2022

Khuyến

khích

tháng

Tất cả khách hàng cá nhân thỏa điều 13 giải Nhất tháng, 75
30/09/2022

kiện tham gia chương trình khuyến giải
mại từ 23/08 đến hết 22/09/2022
Tất cả khách hàng cá thỏa điều kiện

Cuối kỳ

30/09/2022

tham gia chương trình khuyến mại từ
23/06/2022 đến hết 22/09/2022

-

Khuyến

khích

tháng
01 giải đặc biệt, 11 giải
nhất, 29 giải nhì, 58
giải ba và 800 giải
khuyến khích

Địa điểm xác định trúng thưởng: được tổ chức tại Hội Sở Sacombank, 266-268 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

-

Cách thức xác định giải thưởng:
✓ Quay số bằng phần mềm máy tính trên các mã dự thưởng khách hàng đã chọn
tham gia chương trình khuyến mại.
✓ Giải thưởng quay số dành cho khách hàng cá nhân được quay theo thứ tự:
+ Đối với quay số hàng tháng: quay theo thứ tự từ giải khuyến khích tháng, giải nhất
tháng.
+ Đối với quay số cuối kỳ: quay theo thứ tự giải khuyến khích, giải ba, giải nhì, giải
nhất, giải đặc biệt.
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✓ Các mã mã dự thưởng đã trúng thưởng của lần quay trước sẽ không được quay vào
lần quay sau của cùng đợt quay.
-

Thành phần tham dự quay số xác định trúng thưởng bao gồm: đại diện Sacombank, đại
diện khách hàng, đại diện Cục Xúc tiến thương mại, đại diện báo chí.

-

Bên cạnh giải thưởng quay số chính thức, Sacombank sẽ quay thêm các giải dự phòng sau
khi quay xong các giải chính thức và loại bỏ những mã đã trúng thưởng giải chính thức như
sau:
▪

Quay số hàng tháng: quay thêm 36 giải dự phòng gồm 6 giải dự phòng giải nhất
tháng, 30 giải dự phòng giải khuyến khích tháng

▪

Quay số cuối kỳ: thêm 65 giải thưởng dự phòng bao gồm 01 giải dự phòng giải
đặc biệt, 02 giải dự phòng giải nhất, 04 giải dự phòng giải nhì, 08 giải dự phòng
giải ba và 50 giải dự phòng giải khuyến khích

▪

Giải thưởng dự phòng này sẽ thay thế các giải chính thức trong trường hợp mã
số trúng giải chính thức phát hành bị lỗi/ hủy. Nguyên tắc chọn khách hàng dự
phòng của từng giải để nhận giải sẽ lấy theo thứ tự từ đầu danh sách đến cuối.

8.5 Thông báo trúng thưởng:
-

Kết quả trúng thưởng quay số trực tuyến: được hiển thị trực tiếp trên màn hình ngay lập tức
sau khi khách hàng quay số trực tuyến, khách hàng xem thông tin giải thưởng bằng cách
truy cập vào website chương trình tại: https://khachhang.sacombank.com/vongquayhe.

-

Kết quả trúng thưởng quay số hàng tháng, cuối kỳ: Sacombank sẽ thông báo kết quả trúng
thưởng lên website Sacombank (www.khuyenmai.sacombank.com.vn) trong vòng 05 ngày
làm việc sau khi quay số hàng tháng/cuối kỳ, gửi thư thông báo qua bưu điện và gọi điện
thoại cho khách hàng may mắn trúng thưởng.

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
-

Giải thưởng là tiền mặt sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán/tài khoản thẻ/tài
khoản Sacombank Pay đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch thanh toán thành công
của khách hàng. Khách hàng chưa có các tài khoản trên thì đăng ký mở tài khoản thanh
toán/tài khoản Sacombank Pay để nhận thưởng và thông báo cho Sacombank bằng cách
liên hệ đến điểm giao dịch Sacombank chậm nhất ngày 22/10/2022.

-

Các giải thưởng quay số hàng tháng/cuối kỳ được trao trực tiếp cho khách hàng tại Chi
nhánh/Phòng giao dịch Sacombank nơi khách hàng gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ.

-

Các giải thưởng gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích được trao
bằng hiện vật cho khách hàng, khi nhận giải thưởng khách hàng phải ký nhận vào biên bản
trao giải thưởng.
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-

Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau: chứng minh nhân
dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính), Thẻ tiết kiệm/phiếu có in mã dự
thưởng chương trình (nếu có) hợp lệ hoặc màn hình chụp/tin nhắn có mã mã dự thưởng.

-

Thời gian nhận thưởng chậm nhất là ngày 05/11/2022.

-

Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập không thường xuyên từ trúng thưởng theo
quy định, đồng thời khách hàng chịu chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng (đi
lại, ăn ở), chuyên chở giải thưởng về nhà.

B. HOÀN TIỀN, ƯU ĐÃI PHÍ DỊCH VỤ
8.7 Tài khoản thanh toán mở thẻ mới.
-

Mỗi ngày, tặng 39.000 đồng cho 300 Khách hàng cá nhân mở mới tài khoản thanh toán
trực tuyến thành công và sớm nhất trên ứng dụng Sacombank Pay.

-

Điều kiện:
▪

Mỗi Khách hàng được tặng 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

▪

Trường hợp không đủ Khách hàng nhận thưởng trong ngày hôm trước sẽ được
cộng dồn sang các ngày tiếp theo trong thời gian diễn ra chương trình.

▪

Tặng chậm nhật 1 tuần kể từ ngày Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng.

▪

Tặng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của Khách hàng

8.8 Thẻ
a. Hoàn tiền giao dịch:

-

Hoàn 20% cho giao dịch ăn uống từ 500.000 đồng trở lên. Ngân sách: 1.000.000.000
đồng

-

Hoàn 15% cho giao dịch đặt khách sạn từ 1.000.000 đồng trở lên. Ngân sách:
1.000.000.000 đồng

-

Hoàn 10% đặt vé máy bay từ 2.000.000 đồng trở lên. Ngân sách: 1.000.000.000 đồng

(Trong suốt thời gian thực hiện chương trình khuyến mại, khách hàng sử dụng thẻ để giao
dịch với từng loại dịch vụ như Ăn uống, đặt khách sạn, đặt vé máy bay mức hoàn tiến tối đa
600.000 đồng/Khách hàng.)
b. Hoàn tiền đặc biệt:
-

03 khách hàng đạt doanh số giao dịch cao nhất trong tháng từ 7.000.000 đồng trở
lên, điều kiện: đủ 3 mức dịch vụ mua vé máy bay, dịch vụ ăn uống, đặt khách sạn sẽ
được hoàn thêm 3.000.000 đồng.

-

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn 1 lần trong suốt thời gian chương trình khuyến mãi

c. Ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ: 1.8% trên giá trị thanh toán
d. Quy định chung:
-

Giao dịch thanh toán hợp lệ: Là giao dịch dùng thẻ tín dụng cá nhân hợp lệ để mua
sắm hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không bao gồm giao dịch rút tiền mặt /ứng tiền
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mặt/ tương đương rút tiền mặt, giao dịch nạp tiền vào tài khoản Sacombank Pay, giao
dịch phí thường niên/ các loại phí và lãi khác, giao dịch phát sinh do sự cố của hệ
thống, giao dịch bị hoàn trả/ hủy, giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do KH
không thực hiện giao dịch.
-

Thời gian giao dịch hợp lệ là thời gian giao dịch phải nằm trong thời gian khuyến mãi
của chương trình.

-

Giao dịch tham gia chương trình không được phép hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày
kết thúc chương trình.

-

Giao dịch đã được hệ thống Sacombank xử lý (được hiểu là giao dịch được bút toán,
lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê) tại thời điểm
Sacombank xét thưởng.

-

Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chi tiêu tại đơn vị điện lực,
đơn vị viễn thông, ủy thác thanh toán hóa đơn, giao dịch mua bán chứng khoán, ngoại
tệ, tiền ảo, ... các giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ được cài đặt mã danh mục
(MCC: 4900, 4814, 6211, 5094, 5944, 6011, 6012).

-

Tất cả các giao dịch phát sinh tại các website/ứng dụng tại các đại lý du lịch và tổ
chức tour: traveloka, agoda, booking.com, v..v.. (MCC: 4722) được tính là giao dịch
đặt phòng khách sạn và áp dụng theo mức ưu đãi 15%.

-

Loại hình giao dịch (ăn uống, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay) sẽ được xác định
theo mã danh mục (MCC) tại các đơn vị chấp nhận thẻ cài đặt. Danh sách mã danh
mục theo từng loại giao dịch sẽ được đăng tải trên web khuyenmai.sacombank.com.

-

Mã danh mục chi tiêu hiển thị trên hệ thống của Sacombank được xác định tùy thuộc
vào mã danh mục Ngân hàng chấp nhận cài đặt với tổ chức thẻ (TCT). Sacombank
sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp MCC đăng ký với TCT bị lỗi hoặc trong
trường hợp TCT và/ hoặc ngân hàng của bên bán hàng thay đổi mã danh mục (MCC).

e. Quy định về thời gian xét thưởng đối với chương trình hoàn tiền đặc biệt:
Đối với chương trình hoàn tiền đặc biệt, thời gian xét thưởng theo tháng sẽ được quy
định như sau
Tháng

Thời gian giao dịch

1

23/6 – 22/7/2022

2

23/7 -22/8/2022

3

23/8 – 22/9/2022

8.9 Đặt dịch vụ trực tuyến qua ứng dụng Sacombank mBanking và Sacombank Pay
-

Hoàn 50%, tối đa 200.000 đồng khi đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, khách sạn.

-

Điều kiện:
▪

Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa 1 lần/ứng dụng/tháng.

▪

Ngân sách: 80.000.000 đồng/ứng dụng/tháng. Tổng ngân sách 480.000.000
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đồng.
▪

Thời gian mỗi tháng là: 23/6 – 22/7, 23/7 – 22/8, 23/8 – 22/9

▪

Khách hàng mBanking thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ được chi vào Tài khoản
thanh toán/ Thẻ mà khách hàng thực hiện giao dịch.

▪

Khách hàng Sacombank Pay thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ được chi vào Tài
khoản Sacombank Pay.

8.10 Miễn điện phí chuyển tiền thanh toán quốc tế trên Internet Banking:

-

Miễn phí phí dịch vụ không áp dụng điện phí và phí our cho khách hàng thực hiện chuyển
tiền thanh toán quốc tế trên Internet Banking.

8.11 Bảo hiểm:
Khách hàng ưu đãi: Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp là Bên mua bảo hiểm
của HĐBH nhân thọ DLVN phát hành tại Sacombank (sau đây gọi tắt là KH).
a. Ưu đãi Hoàn tiền cho Hợp đồng bảo hiểm mới: Hoàn tiền lên đến 15%IP (*) vào tài khoản
thanh toán khi KH tham gia mới HĐBH có phí IP từ 25 triệu đồng trở lên và KH đồng thời:
-

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 100 triệu đồng, khoản vay từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc

-

Nhận lương qua Sacombank (**), hoặc

-

KH doanh nghiệp đứng tên mua HĐBH (**), hoặc

-

Sử dụng từ 2 sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở lên, hoặc

-

Sử dụng các dòng thẻ tín dụng cao cấp của Sacombank/gói Combo Boss, hoặc

-

Tham gia HĐBH tại CN/PGD mới khai trương, hoặc

-

Là người thân CBNV Sacombank, Ngân hàng con/Công ty con (**)
Ghi chú:
(*) Hoàn tối đa 20 triệu đồng/HĐBH
(**) Không quy định điều kiện phí IP ≥ 25 triệu

b. Ưu đãi phí chuyển đổi trả góp 0% khi KH sử dụng thẻ tín dụng Sacombank để thanh toán
phí bảo hiểm và đăng ký trả góp (*):
-

HOÀN lại 100% PHÍ chuyển đổi trả góp khi KH đóng phí HĐBH mới (**)

-

GIẢM PHÍ chuyển đổi trả góp khi KH đóng phí HĐBH tái tục
Mức phí KH thông thường

Mức phí ưu đãi cho KH bảo hiểm

Kỳ hạn 6 tháng: 2,99%

Kỳ hạn 6 tháng: 1,42%

Kỳ hạn 12 tháng: 4,99%

Kỳ hạn 12 tháng: 2,39%

Ghi chú:
(*) Chỉ áp dụng đăng ký chuyển đổi trả góp tại CN/PGD; Thẻ tín dụng dùng để thanh toán phí
bảo hiểm là thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (trừ thẻ tín dụng Doanh nghiệp)
(**) Số tiền hoàn phí chuyển đổi trả góp tối đa = Phí chuyển đổi x IP của HĐBH
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9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến
mại: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các chi
nhánh/phòng giao dịch Sacombank hoặc theo địa chỉ, số điện thoại sau để được giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Sài Gòn Thương Tín
266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3526 6060, Hotline: 1800 5858 88, 1900 5555 88
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
-

Sacombank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị
giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và trang
web của Sacombank https://khuyenmai.sacombank.com/.

-

Kết

quả

trúng

thưởng

sẽ

được

công

bố

trên

trang

web

của

Sacombank

https://khuyenmai.sacombank.com/.
11. Các quy định khác:
-

Quy định tất toán trước hạn đối với tiền gửi:
✓ Trường hợp rút trước hạn trong thời gian diễn ra chương trình nhưng chưa nhận
được giải thưởng: Sacombank không trao thưởng và chuyển giải này vào kho giải
thưởng để khách hàng quay tiếp
✓ Trường hợp rút trước hạn sau thời gian diễn ra chương trình và trước thời hạn trao
thưởng và trường hợp đã nhận được giải thưởng trong thời gian diễn ta chương trình
khuyến mại: Sacombank sẽ thu hồi giải thưởng và xử lý giải thưởng theo quy định.
✓ Trường hợp rút trước hạn sau thời hạn trao thưởng: Không thu hồi giải thưởng đã
trao cho khách hàng

-

Căn cứ vào kết quả mở thưởng, Sacombank trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố nộp
vào ngân sách Nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng theo quy định tại
khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

-

Sacombank được sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của khách hàng trúng thưởng nhằm
mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm một khoản tiền chi phí quảng cáo nào trong
trường hợp khách hàng đồng ý.

-

Sacombank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành trong
trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mãi.

-

Các yêu cầu/quy định không nêu trong chương trình thì các chi nhánh/phòng giao dịch
Sacombank vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
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